BMF - Bartholet Maschinenbau AG a její obchodní zástupce
MICHÁLEK Chrudim : Atraktivní silniční vláčky TSCHU-TSCHU
Dceřiná společnost firmy BMF Road Trains
Tschu-Tschu nabízí již přes 35 let nostalgicky vyhlížející silniční vláčky a autobusy, které jsou vhodné pro
atraktivní jízdy turisticky zajímavými oblastmi, což může
potěšit jak malé, tak velké zákazníky. Ať se jedná o
historická centra měst, pěší zóny, zábavní parky, rekreační oblasti nebo lyžařské areály, jsou vláčky TschuTschu zajisté všude používány jako atraktivní dopravní
prostředek.

Můžeme Vám nabídnout silniční vláčky od nejmenších
typů s vagónky pro 8 cestujících, které jsou vhodné pro
přepravu menšího počtu osob. S tímto vláčkem lze
jezdit po úzkých cestách a uličkách, projíždět nízkými
tunely. Vedle sebe sedí vždy jen 2 cestující, takže každý sedí u okna.
Ty nejvýkonnější lokomotivy uvezou velké vagónky až
pro 40 osob a s pohonem 4x4 dokážou překonat až
20% stoupání. Podle druhu trasy, požadavků a možností zákazníka lze připojit za lokomotivu 1-4 vagónky.
Vláčky mohou být navržené podle Vašeho přání
s různou vnitřní i vnější výbavou (vagónky otevřené
nebo uzavřené, se stahovacími okénky, lze zvolit vybavení s vytápěním nebo klimatizací, reproduktory, rádiem
včetně mikrofonu a videem s vícejazyčným systémem,
motorem s manuální nebo automatickou převodovkou,
poháněný benzínem, naftou nebo LPG a další možnosti
vybavení).

Kromě tradičních vláčků vám můžeme nabídnout také
moderní městská silniční vozidla pro přepravu osob ve
spolupráci s naší dceřinou firmou Swiss Road Trains.
Jde o nový moderní model vozidla pod názvem
URBAN, navržený pro přepravu velkého počtu pasažérů na krátké vzdálenosti. Pohon je elektrický pomocí
solárních panelů umístěných na střeše (na přání zákazníka lze dovybavit pohonem na diesel/plyn). Vlak
uveze 40-60 cestujících (dle počtu vagónů). Šířka je
pouze 1,98m – vhodný do úzkých ulic.

Naše zákazníky nadchneme kreativitou, flexibilitou,
kvalitou a spolehlivostí. Naše nadšení pro vykonání
mimořádných věcí nás žene dopředu. Díky našemu
specifickému know-how, tvořeného po dlouhá léta, jsme
schopni vaše představy spolehlivě přenést v realitu.
Neváhejte a vyzkoušejte nás.

Urban – ekologický dopravní prostředek budoucnosti
Road Trains Tschu-Tschu – Dreams made in Germany

